
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022 

A/C. Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso - Mauro Mendes 

CIC. Gabinete do Secretário-Chefe da Casa Civil - Mauro Carvalho

CIC. Secretaria Estadual de Meio Ambiente - Mauren Lazzaretti 

CIC. Procuradoria Geral de Justiça - José Antônio Borges

CIC. Procuradoria Especializada na Defesa do Meio Ambiente e da Ordem 

Urbanística - Luiz Alberto Scaloppe 

Assunto: Representação das Organizações da Sociedade Civil sobre o Projeto de 

Lei Complementar PLC 58/2020

Exmo. Sr. Governador, 

O Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad)

e o Observatório Socioambiental de Mato Grosso (Observa-MT) vêm por meio do 

presente documento manifestar-se contrários ao Projeto de Lei Complementar 

58/2020 que tramitoue foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato 

Grosso e encaminhado a V.Sa. para sanç�ão em 11/01/2022. 

O Projeto de Lei Complementar em questão trata de uma alteração na Lei 

Complementar n° 38 de 21 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Código

Estadual do Meio Ambiente, para permitir não só a exploração da Reserva Legal

para extração de Minério, mas também sua realocação dentro ou extrapropriedade. 

Nossa manifestação contrária baseia-se em 3 argumentos principais 

Comprovados vícios no processo legislativo; 

Clara contradição do Projeto de Lei Complementar com os 

posicionamentos estaduais de sustentabilidade e contribuição 



climática do Estado de Mato Grosso devidos aos impactos

ambientais que tal Lei complementar causará se aprovada
Inconstitucionalidade do Projeto de Lei Complementar. 

Iniciaremos nossa manifestação, denunciando os vícios no curso do processo 

legislativo que precisam ser mencionadose ponderados, antes de adentrara matéria 

ambiental em si. 

Os vícios no cursodo processo legislativo 

Analisando o processo legislativo, observa-se um atropelo inexplicável do 

ponto de vista da técnica obrigatória dos procedimentos descritos pelo Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

Ainda que o presente PLC 58/2020 apresente na tramitação disponível no 

site da ALMT' que foi objeto de análise por comissões legislativas (Mérito e 

Constitucionalidade), entendemos que há lacunas e divergências em sua tramitação, 

haja visto que a presente proposiç�o trata especificamente de matéria ambiental, não

sendo submetida a comissão específica, qual seja a Comissão de Meio Ambiente, 

como previsto no art. 369, inciso IX, do Regimento Interno da Casa Legislativa. In 

verbis: 

Art. 369 Sem prejuízo de outras atribuições previstas neste Regimento, 

compete: 

... IX- à Comissão de Meio Ambiente, Recursos Hidricos e Recursos

Minerais 
a) parecer a todos os projetos que tratem da política do meio ambiente, dos 

recursos hidricos e dos recursos minerais; 

b) pugnar pela preservação dos recursos naturais renováveis, como aflora. 
Jauna, solo e da qualidade da água e do ar; 

e) acompanhar e estimular politicas de defesa e preservação do meio 

ambiente; 

https /www.almt gov br/proposicao/?tipoPropositura-2& palavraC'have &nuneroPropositua-S8 
&eano2020&autor &dataPublicacaolnicio &dataPublicacaoFim-&search= 



dacompanhar osprocessos de restauraç�ão ecológica e do manejo 
ecológico das espécies e dos ecossistemas; 

e)emitir parecer à legislação sobre o zoneamento sócio-econônmico 
ecológico do Estado;

estimular a educação ambiental. 

Ao contrário, foi encaminhada há uma Comissão Especial sem atender às 

especificidades necessárias para tanto, já que neste caso há Comissão Específica 

para o tema e, ainda, não foi atendido o que preceitua o inciso II, artigo 372, do 

mesmo Regimento Interno, que determina: 

Arn. 372 São Comissõoes Especiais as constituídas para: 

T] 1 - proceder estudo sobre matéria determinada ou desincumbir-se de 

missão atribuída pelo Plenário. 

Ademais, pelo que se observa, após a apresentação de um substitutivo 

integral não houve reuniäo das comissöes para deliberação sobre a nova proposta, 

seja ela a Comissão de mérito natural ou a temporária (arbitrária neste caso). 

Além disso, foi negado um pedido de vista a um deputado que manifestou 

expressamente sua intenção de analisar a matéria nova trazida pelo substitutivo 

integraln 02, apresentado no dia 05/01/2021 pelo Deputado Lúdio Cabral. Tal fato 

pode ser certificado pela gravação da sessão legislativa do dia 05/01/2022 a partir

de 3:35:15 de vídeo e que está disponível no canal da ALMT no Youtube?. Vale 

registrar que o PLC 58/2020 não tramita em regime especial conforme o Regimento

interno do órgão legislativo. 

Superadas as questões dos vícios procedimentais, há questões significativas 

quanto ao impacto ambiental e reputacional que esse Projeto de Lei Complementar 

pode trazer à vegetação do Estado e às politicas estaduais de produção sustentável. 

https://youtu.be/CzwLfOdK whE 



Os impactos ambientais da implementação do Projeto de Lei Complementare 
a total contradição destecom o projetoestadual de sustentabilidade 

Assim, alertamos para elementos estruturantes do presente Projeto de Lei 

Complementar que depõe contra a busca por sustentabilidade em todas as suas 

dimensões, notadamente num cenário de Crise Climática. O mesmo cenário exige

precauçõese cuidados e tal medida vai de encontro ao protagonismo do Estado 

de Mato Grosso frente às medidas contra o desmatamento apresentadas 

durante a COP 21. 

Caso a Lei em questão seja aprovada irá gerar significativo impacto

ambiental. Provocará a destruição das áreas de vegetação nativa, hoje destinadas à 

Reserva Legal, obrigatórias dentro das propriedades rurais'. Além disso causará 

uma imensa insegurança juridica aos proprietários rurais, aos técnicos ambientais e 

aos servidores públicos, já que a nova regulamentação vai de encontro às normas 

gerais de proteção ambiental garantidas pela Constituição Federal e por normas 

federais específicas, supraconstitucionais. Essas normas estabelecem os usos 

sustentáveis do solo e dos recursos biológicos que a vegetação nativa mantém, e 

regulamentam as possibilidades de extração de minérios em áreas sensíveis, a 

exemplo das Areas de Proteção Permanentes. 

O conflito de norma é evidente quando comparado o PLC 58/2020 com os 

dispositivos e diplomas legais, como a Lei 12.651/2012; LC 38/1995; LC 232/2005; 

Resolução Consema 85/2014 e a própria Constituição Federal de 1988, conforme

evidenciado na análise jurídicarealizada a pedido do FORMADe que segue anexa

como parte integrante desta representação.

Essa insegurança jurídica irá deixar ainda mais morosos os processos dentro

da Secretaria de Meio Ambiente, visto que aos possíveis questionamentos do Poder 

Lei 12.651/12 - Art. 3 .] 1 - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou 
posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo 
Sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos 
processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção
de fauna silvestre e da flora nativa.



judiciário se juntarâo questionamentos dos mercados internacionais e sobre os 

financiamentos voltados ao estado de Mato Grosso, principalmente aqueles

relacionados à agenda climática, pois a proposta demonstra clara oposição com os 

compromissos do Brasil e, especialmente, do Mato Grosso sobre o meio ambiente. 

Finalmente vale considerar questöes significativas quanto ao mérito da 

matéria que traz referências genéricas em relação a pontos centrais. Entre os quais

podemos destacar: 

O caráter generalista e confuso dos termos* e suas utilizações: 

Ganho ambiental; 

Exploração mineral; 
Compensação ou regeneração, O 

O Supressão da Reserva Legal;

Realocação da ReservaLegal

Desta maneira, o Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento (Formad) e o Observatório Socioambiental de Mato Grosso

(Observa-MT) vêm apresentar esta Representação, contrária a aprovação do Projeto 

de Lei Complementar PLC 58/2020 e requer que Vossa Excelência, dentro de seu 

poder discricionário de veto, que VETE integralmente o presente projeto de lei, ao 

mesmo tempo que informamos, em cópia, os demais poderes para providências que

possam ser necessárias caso o projeto seja publicado. 

Atenciosamente, 

Fórum Matro-grossense de Mejo Ambiente e Desenvolvimento (Formad) 

Observatório Socioambiental de Mato Grosso (Observa-MT 

4 Terminologias, palavras e expressões extraidas do texto original
Contato: secretaria. fomad@gmail.com 

Contato: observamt@gmail.com 



Governo do Estado de Mato Grosso 

CASA CIVIL 

GERENCIA DE PROTocOLO 

Protocolo de Acompanhamento de Documento 

Número do Documento: CASACIVIL-PRO-2022/00385 
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Atenção: Para consultar o andamento do seu documento acesse 

http://www.sigadoc.mt.gov.br/sigaex/public/app/processoautenticar?n=zXoy9TSXLS 


